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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška
Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 00282880,
kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 17.10.2017
Ing. Jiří Matoušek, Drážní 66, 675 73 Rapotice
(dále jen "stavebník") dne 28.03.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Rekonstrukce chodníku ke hřbitovu jako bezbariérový chodník – I. etapa“
na pozemcích dle KN parc. č. 635/1, 635/2, 871/2, 1520 v katastrálním území Zakřany.
Dnem podání žádosti bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů zahájeno příslušné stavební řízení.
Popis stavby:
Rekonstrukce chodníku bude v celkové délce cca 147 mu přilehlé komunikace č. III/39411 a III/39412.
Stávající chodník šířky cca 1,2 až 1,8 m má povrch z betonových poškozených dlaždic, z asfaltobetonu a
ze štěrku. Stávající silniční obruba je poškozená, polámaná a vybočená, bude nahrazena novou. V některých místech rozšíření chodníku na pevnou šířku 1,5 m si vyžádá rozšíření stávající komunikace č.
III/39411 na požadovanou šířku 2x3,25 m = 6,5 m, o cca 0,2 m až 0,8 m. Přilehlá část komunikace dotčená výměnou obrubníku bude zaříznuta a v šířce cca 1,0 m opravena novým asfaltobetonem. Vjezdy k nemovitostem a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. Obruby budou betonové, doprovodné plochy
budou ohumusovány a osety travním semenem. Chodník je řešen s příčným 2% do vozovky. Napojení
vjezdů na komunikaci bude pomocí obruby ABO 15/15 výšky 2 cm. Vozovka bude lemována bet. ABO
15/25, v = 12 cm. Chodníky od ploch zeleně budou odděleny obrubou 10/25 do výšky 10 cm. Obruba ve
výšce 10 cm nad upravený terén bude sloužit jako vodící linie pro nevidomé osoby. V místech společných
vjezdů a vstupů kde je obruba přerušena v délce větší jak 8 m, bude provedena umělá vodící linie z beto-
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nové dlažby s vodící drážkou. Všechny betonové obruby budou osazeny do betonového lože s boční opěrou, tl. 10 cm z betonu C 16/20. Povrchové vody z komunikace a chodníky jsou svedeny dostatečnými
podélnými a příčnými spády do stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny na obecní kanalizaci.
Vody na začátku obce budou z příkopu svedeny do nové horské vpusti, jako výměna za stávající vpusť.
Kolem vpusti se provede sesvahování, opevnění lomovým kamenem uloženého do betonu.a
Odbor dopravy Městského úřadu v Rosicích, podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, a
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu jemu známým účastníkům zahájení stavebního řízení shora
uvedené stavby, ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popřípadě důkazům nebude podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.
Do podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Odboru dopravy Městského úřadu
v Rosicích, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice (nejlépe v
úřední dny Po a St, 8:00 ÷ 11:30 hod., 12:30 ÷ 17:00 hod.), přičemž mají právo činit z něho výpisy či pořizovat kopie.
V souladu s § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Poučení účastníků
Účastník řízení je oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci. Účastník řízení má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení se
může před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

Ing. Miloš Burian
Vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rosice.
Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce: .........................................

Sejmuto dne: .........................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým
přístupem

Rozdělovník
1. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
- Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 00282880, kterou zastupuje Ing. Jiří Matoušek, Drážní 66, 675 73 Rapotice
2. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona,
v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (oznámení se dle § 144 odst.
6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou):
Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kteří jsou
vlastníky pozemku, na kterém má být stavba prováděna:
- Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 00282880 (DS: jbuaz7t )
- Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11 (č.j. UZSVM/B/53704/2017-HSPH)
(DS: rq6fs9a)
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- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
s korespondenční adresou: oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, IČ: 709 32 581 (č.j.
277/2018/Skja) (DS: k3nk8e7)
Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, kteří jsou
vlastníky stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:
- E.ON Dist ribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice zastoupený společností
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (zn. M40715-16212425)
(DS: 3534cwz)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j. 747546/17) (DS:
qa7425t)
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1 zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (zn. 5001621779) (DS: jnnyjs6)
- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, IČO: 49459058
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno (sp.zn. 78696/2017-8201-OÚZ-BR) (DS:hjyaavk)
Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří jsou
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich,
identifikované označením pozemků nebo označením staveb takto:
vlastníci sousedních nemovitostí (příp. osoby s věcným břemenem k parc.č. 624, 625, 628, 630/1,
630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 630/9, 631, 632, 633, 634, 1551/1, 1551/2 vše v k.ú.
Zakřany
3. Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (č.j. KRBP-245563-1/ČJ-2017-0600DI-ZI)
(DS: jydai6g)
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
s korespondenční adresou: oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, IČ: 709 32 581 (č.j.
277/2018/Skja) (DS: k3nk8e7)
- MěÚ Zbýšov, odbor výstavby, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov (č.j. MZ 524/2018) (DS: b8vbadh)
- MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice (č.j. MR-C 12970/17OZP)
4. Ostatní:
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava (n.zn. 127170015) (DS:
5ec62h6)

